
Generationsskifte -
og nye måder for landmænd at etablere sig på

Krogagergård nov. 2018



Program
• Velkomst
• Krogagergård og Krogagergård Økologiske Fødevarer fortæller om deres 

nye samarbejde og viser rundt i gårdbutikken.
• Andre måder at etablere sig på og foretage generationsskifte
• Krogagergård fortæller om strategien for deres generationsskifte
• Hvad gør Økologisk Landsforening for at inspirere og støtte landmænd til at 

etablere sig?
• Hvad tilbyder Agrovi til landmænd, når de vil etablere sig?
• GRUPPEDISKUSSIONER
• Spisning
• Afrunding og tak for din deltagelse



• Andre måder at etablere sig på og foretage generationsskifte.



DELELANDBRUG
• Leje af jord og bygninger
• Samarbejde mellem nye og etablerede landmænd
• Måske også

• Mentor
• Finansiel mulighed/sikkerhed
• Arbejdskraft 



Andre måder at etablere sig på og foretage 
generationsskifte.

Barsøe og Dalsgaard IS 1 og 2. 



Andre måder at etablere sig på og foretage 
generationsskifte.

Bundgaard Sharemilker



• Krogagergårds strategi for generationsskifte

















DELELANDBRUG
Kan det være en løsning for generationsskifte?



Hvordan får vi etablerede landmænd til tidligt at tænke 
generationsskifte og invitere til delelandbrug så unge 
landmænd kan se og tro på, at det er en mulighed.

Hvordan inspirerer vi unge landmænd til at etablere sig 
med delelandbrug?

Hvordan understøtter vi, de der gerne vil?



• Hvad gør Økologisk Landsforening for at inspirere og støtte 
landmænd til at etablere sig.



KURSUS



RÅDGIVNING

GRØNT GENERATIONSSKIFTE –
Udarbejdelse af forretningsplan



UNDERVISNINGS-
MATERIALE



KONKURRENCE

I GANG FOR EN MIO.



MØDESTED



STILLER ØKOJORD TIL RÅDIGHED



• Hvad tilbyder Agrovi til landmænd, 
når de vil etablere sig?



Agrovi´s rådgivning vedr
generationsskifte

Generationsskifte og nye måder for landmænd at etablere sig på d. 15. nov. 2018



Lidt om Agrovi

• 90 medarbejdere fordelt på fire kontorer

• Alle rådgivningsområder

• 2.500 kunder over hele Danmark

• Udlandsrådgivning i Letland

• Ejet af Nordsjællands Landboforening



Her hjælper vi:



De bløde 
værdier

Drift

Økonomi

Generationsskifte  – hvad skal der til?
Et generationsskifte skal planlægges i god tid, for at sikre den bedste løsning 
for alle parter: 



Generationsskifte  – hvad skal der til?

• skatteoptimering 

• finansiering

• fremtidig ejerform
(ofte  bruges I/S ved glidende generationsskifte)

• familiejura  (fx særeje og testamente)

• pension (ophørspension og alternativer)

…er blot nogle af de faktorer, som der skal drøftes og tages hensyn til 
i planlægningen af generationsskiftet.



Opsummering og tilbud 
Afklaring: 

• Gratis uforpligtende møde. Overordnet og umiddelbar 1:1 
sparring, hvor  situation og behov og muligheder drøftes. 
Kontakt tbj@agrovi.dk el. tlf. 51199291

• ”Fra tanke til salg” – gratis fællesmøder (tilbagevendende)

• ”Jeg en gård mig købe vil ”- gratis fællesmøder 
(tilbagevendende)

Tjek agrovimaeglerne.dk vedr. datoer for fællesmøderne



Opsummering og tilbud 

Processen:

• I Agrovi arbejder vi tværfagligt med alle de nødvendige 
kompetencer ”in house”:

• Ejd.vurdering, -handel og –avanceberegning, skat mm.

• Forretningsplan  og driftøkonomiske budgetter mv.

• Finansieringsscenarier 
(både den etablerede branche og alternativer)

• Juridiske aftaler og dokumenter

• Håndholdt forløb med erfarne konsulenter



Gruppediskussions

spørgsmålet:

- Hvad kunne I godt tænke Jer skete mht. jeres 

generationsskifte eller jeres etablering?

- Hvad forhindrer Jer i at det sker?

- Hvad vil kunne få det til at ske?



Tak for i dag og kom godt hjem.


